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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/435( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
  

  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية -  ٦٨/١٩٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٥٧/٢٣٨ ، و٢٠٠١ديـسمرب  /كانون األول ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٨٣ إىل قراراهتا    إذ تشري   
، ٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران  ٢٣ؤرخ   باء املـ   ٥٧/٢٧٠ ، و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  

مــارس /آذار ٢٧ املــؤرخ ٦٠/٢٥٢ ، و٢٠٠٤ ديــسمرب/كــانون األول ٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٢٠ و
ــؤرخ ٦٢/١٨٢ ، و٢٠٠٦ ــانون ١٩ املــــ ــسمرب/األول كــــ ــؤرخ ٦٣/٢٠٢ ، و٢٠٠٧ ديــــ  املــــ
، ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول ٢١ املــؤرخ ٦٤/١٨٧ ، و٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ١٩
 كــــانون ٢٢ املــــؤرخ ٦٦/١٨٤ ، و٢٠١٠ ديــــسمرب/األول كــــانون ٢٠ املــــؤرخ ٦٥/١٤١ و

   ،٢٠١٢ ديسمرب/ولاأل نكانو ٢١ املؤرخ ٦٧/١٩٥ ، و٢٠١١ديسمرب /األول
ــضا    ــشري أي ــاعي   وإذ ت ــصادي واالجتم ــس االقت ــرارات اجملل ــؤرخ ٢٠٠٦/٤٦ إىل ق  امل

ــه/متــوز ٢٨ ــه / متــوز١٨ املــؤرخ ٢٠٠٨/٣ ، و٢٠٠٦ يولي  املــؤرخ ٢٠٠٩/٧ ، و٢٠٠٨يولي
 املـؤرخ   ٢٠١١/١٦، و   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١٩ املـؤرخ    ٢٠١٠/٢، و   ٢٠٠٩يوليه  /متوز ٢٤
وإذ حتـيط علمـا بقـرار    ،  ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٤ املـؤرخ    ٢٠١٢/٥، و   ٢٠١١يوليـه   /متوز ٢٦

املتعلـق بتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ نتـائج              ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠١٣/٩اجمللس  
  القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها، 

 إىل إعــالن املبــادئ وخطــة العمــل اللــذين اعتمــدهتما القمــة العامليــة  وإذ تــشري كــذلك  
ــن       ــرة مــ ــف يف الفتــ ــدت يف جنيــ ــيت عقــ ــها األوىل الــ ــات يف مرحلتــ ــع املعلومــ   إىل١٠جملتمــ

ــانون ١٢ ــسمرب/األول كــ ــة  )١(٢٠٠٣ ديــ ــة العامــ ــا اجلمعيــ ــونس  )٢(وأقرهتمــ ــزام تــ ، وإىل التــ
ــامج ــة       وبرن ــها الثاني ــذين اعتمــدهتما القمــة يف مرحلت ــشأن جمتمــع املعلومــات الل ــونس ب عمــل ت

__________ 
 .، املرفقA/C.2/59/3انظر الوثيقة   )١(  
 .٥٩/٢٢٠انظر القرار   )٢(  
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 )٣(٢٠٠٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٨ إىل ١٦لفتـــرة مـــن عقـــدت يف مدينـــة تـــونس يف ا الـــيت
  ،)٤(وأقرهتما اجلمعية

  ،)٥(٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  أيضاوإذ تشري  
 إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهـداف           كذلكوإذ تشري     

 باإلضافة إىل املناسبة اخلاصة اليت عقدها رئيس اجلمعيـة          ،)٦(ةاإلمنائية لأللفية وإىل وثيقته اخلتامي    
 ملتابعة اجلهود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة               ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٥العامة يف   

  ، )٧(لأللفية، ووثيقتها اخلتامية
إىل مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة الـذي عقـد يف ريـو دي                   كـذلك    وإذ تشري   

 وإىل وثيقتـــه اخلتاميـــة ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إىل ٢٠ريو، الربازيـــل، يف الفتـــرة مـــن جـــان
  ،)٨(“ملستقبل الذي نصبو إليها”املعنونة 
 بتقريــر األمــني العــام عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة وإذ حتــيط علمــا  

  ،)٩(جملتمع املعلومات ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل
الـذي يقـوم االحتـاد الـدويل         منتـدى القمـة العامليـة جملتمـع املعلومـات            عقـد  وإذ تالحظ   

 بالتعاون مـع مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة ومنظمـة األمـم                  نويابتنظيمه س لالتصاالت  
مـاع االستعراضـي األول     املتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واالجت        

يف  العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عـشر سـنوات الـذي نظمتـه اليونـسكو يف بـاريس                    للقمة
   ،٢٠١٣ فرباير/شباط ٢٧ إىل ٢٥الفترة من 
 ألغـــراض تطـــوير النطـــاق العـــريض إنـــشاء اللجنـــة املعنيـــة بتقنيـــة وإذ تالحـــظ أيـــضا  

ـــرة العامــة   التكنولوجيــا الرقميــة بــدعوة مــن األ  ـــام لالحتـــاد الــدويل لالتــصاالت واملديـ مــني العـ
نطـاق  أهـداف تقنيـة ال    ”ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وإذ حتـيط علمـا بــوثيقة                 

وزيادة تـوفري هـذه      النطاق العريض سياسة تقنية    لعوملةاليت حتدد أهدافا    “ ٢٠١٥ لعام   العريض
 ميــسورة وزيــادة اإلقبــال عليهــا دعمــا لألهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا،    التقنيــة بأســعار

__________ 
 .A/60/687انظر الوثيقة   )٣(  
 .٦٠/٢٥٢انظر القرار   )٤(  
 .٦٠/١القرار   )٥(  
 .٦٥/١القرار   )٦(  
 .٦٨/٦القرار   )٧(  
 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٨(  
  )٩(  A/68/65-E/2013/11. 
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النطـاق  حالـة تقنيـة   ” املعنـون  تقريرال بـ يط علمـا أيـضا  فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ حتـ       مبا
 الـذي يـوفر تقييمـا لتلـك األهـداف يف            ،“حتقيق عامليـة النطـاق العـريض      : ٢٠١٣ لعام   العريض

العـامل، فـضال عـن تقريـر     مجيـع أحنـاء    النطـاق العـريض يف      نـشر تقنيـة     ة وحالة   كل بلد على حد   
تعزيـز إدمـاج النـساء       :مـضاعفة الفـرص الرقميـة     ”املعنـون   املعنية بتقنية النطـاق العـريض       اللجنة  

 تتمثـل يف    بـني اجلنـسني   ، الذي خلص إىل وجـود فجـوة رقميـة           “يف جمتمع املعلومات   الفتياتو
إذ  و، مليـون نـسمة  ٢٠٠عـن عـدد الرجـال بنحـو     النساء املستخدمات لإلنترنت    عدد   اخنفاض

 تقنيـة  مـن  الفتيـات والنـساء    فادةإمكانيـة اسـت   إجـراءات إضـافية لزيـادة       إذا مل تتخـذ     الحظ أنه   ت
ــة فمـــنالنطـــاق العـــريض،  ــوة الرقميـ  لتـــصل إىل  بـــني اجلنـــسني املمكـــن أن تنمـــو هـــذه الفجـ

  ،٢٠١٥مليون نسمة حبلول عام  ٣٥٠
 بدور اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة يف مـساعدة               وإذ تقر   

 وال سـيما  اجمللس االقتصادي واالجتماعي بوصفه مركز التنسيق للمتابعة على نطاق املنظومـة،            
تمــع املعلومــات، واحملافظــة اســتعراض وتقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ نتــائج القمــة العامليــة جمل  يف
   الوقت نفسه على واليتها األصلية املتعلقة بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، يف

 انعقاد الدورة السادسة عـشرة للجنـة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا                وإذ تالحظ   
   ،٢٠١٣يونيه / حزيران٧ إىل ٣ألغراض التنمية يف جنيف يف الفترة من 

 الواجــب التطبيــق عنــدلــسيادة الوطنيــة والقــانون الــدويل ا بــضرورة احتــرام إذ تــسلمو  
، وإذ تالحـظ أمهيـة      مسألة تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة        النظر يف 

ــات       ــات املعلومــ ــتخدام تكنولوجيــ ــية يف اســ ــات األساســ ــسان واحلريــ ــوق اإلنــ ــرام حقــ احتــ
أن احلقـوق نفـسها الـيت يتمتـع هبـا النـاس خـارج اإلنترنـت                 واالتصاالت، وإذ تؤكد من جديد      

جيب أن حتظـى باحلمايـة أيـضا علـى اإلنترنـت، مبـا يف ذلـك احلـق يف اخلـصوصية، علـى النحـو                          
  ،)١٠(“احلق يف اخلصوصية يف العصر الرقمي”املعنون املنصوص عليه يف القرار 

 وأن جمتمــع املعلومــات  أن التنــوع الثقــايف هــو التــراث املــشترك للبــشرية، وإذ تالحــظ  
اهلويـة الثقافيـة والتنـوع الثقـايف واللغـوي والتقاليـد واألديـان             احتـرام   ينبغي أن يقوم على أساس      

تعزيــز   أنأيــضا وأن يعــزز احلــوار بــني الثقافــات واحلــضارات، وإذ تالحــظ  ،عليــهيــشجع  وأن
 عليـه، علـى النحـو املـبني يف وثـائق      تنوع اهلويات الثقافية واللغات وتأكيد هذا التنوع واحلفاظ 

، مبا فيها اإلعـالن العـاملي املتعلـق بـالتنوع الثقـايف الـصادر       هبذا الشأناألمم املتحدة املتفق عليها  
   املعلومات، ، ستزيد من إثراء جمتمع)١١(عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

__________ 
   .٦٨/١٦٧القرار   )١٠(  
ــة والعلــم والثقافــة،  منظمــة األمــم امل  )١١(   ــة والثالثــون،   تحــدة للتربي ســجالت املــؤمتر العــام، الــدورة احلادي

، القــرارات، اجمللــد األول، ٢٠٠١نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٣ ‐ أكتــوبر /تــشرين األول  ١٥بــاريس، 
 .، املرفق األول٢٥  اخلامس، القرار  الفصل
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ــوه   ــة يف إ وإذ تنـ ــات اإلجيابيـ ــال     باالجتاهـ ــدمات يف جمـ ــوافر اخلـ ــصال وتـ ــة االتـ مكانيـ
الزيـادة  وال سـيما  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على الصعيد العـاملي بأسـعار ميـسورة،      

شبكة اإلنترنت لتشمل ثلـث سـكان العـامل واالنتـشار الـسريع للـهواتف               االتصال ب املستمرة يف   
ــادة      ــة، وزي ــاألجهزة احملمول ــت ب ــة واســتخدام اإلنترن ــات   احملمول ــت بلغ ــات اإلنترن ــوافر حمتوي ت

متعــددة وظهــور خــدمات وتطبيقــات جديــدة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، ممــا يــوفر   
   إمكانية كبرية لتطوير جمتمع املعلومات،

بتكــارات يف ميــدان تكنولوجيــات املعلومــات  التقــدم والعديــد مــن اال أن تالحــظوإذ   
ــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعي عــرب   اســتخدام اإلنترنــت بــاألجهزة  كواالتــصاالت،  احملمول

جمـال دينـامي يتطلـب مـن مجيـع اجلهـات املعنيـة              تساهم يف هتيئـة      ،اإلنترنت واحلوسبة السحابية  
   التكيف باستمرار مع تلك االبتكارات،

اليت تبذهلا املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية وغريهـا مـن          املستمرة   باجلهود   وإذ تسلم   
 ،لوضع تصور ألثر تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت علـى التنميـة وتطـويره     اجلهات املعنية 

تشجع اجملتمع الدويل واجلهات املعنية على دعم جهود البلدان الناميـة الـساعية إىل تـسخري                إذ  و
فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن أجـل حتقيـق هـدف القـضاء علـى الفقـر، بوصـفه                    

   سيا من أهداف التنمية املستدامة،هدفا رئي
، مع ذلك، على أنه بالرغم من التقدم احملرز مؤخرا، ال تـزال توجـد فجـوة                 وإذ تشدد   

 النطـاق العـريض واسـتخدام تكنولوجيـا     تقنيةرقمية كبرية ومتنامية بني البلدان من حيث توافر       
الفجـوة الرقميـة،     سـد  ضـرورة    تـشدد أيـضا علـى     ، وإذ   هـا االتصاالت واملعلومات ويسر تكاليف   
 رســوم اإلنترنــت، وكفالــة اســتفادة كالقــدرة علــى حتمــلمبــا يف ذلــك مــا يتعلــق منــها مبــسائل  

   سيما تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، التكنولوجيات اجلديدة، والمنافع اجلميع من 
ضــــرورة تــــسخري إمكانــــات تكنولوجيــــات املعلومــــات  علــــى  أكيــــدالتوإذ تعيــــد   

ــصاالت بفعال ــة أكــرب  واالت ــا      يف ســبيلي ــا فيه ــا، مب ــا دولي ــة املتفــق عليه ــوغ األهــداف اإلمنائي بل
تنميـة  حتقيـق ال  شامل وعـادل و   و مطردمنو اقتصادي    كفالةاألهداف اإلمنائية لأللفية، من خالل      

   ستدامة،امل
دية لألزمــة املاليــة واالقتــصا اآلثــار الــسلبيةاســتمرار  مــن وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
ــة،  ــيما العاملي ــة،  وال س ــى التنمي ــة  عل ــسلم باألدل ــاوت وهــش    وإذ ت ــاش متف ــى وجــود انتع  ،عل

 احتــواء علــىتــدرك أن االقتــصاد العــاملي، علــى الــرغم مــن اجلهــود الكــبرية الــيت ســاعدت   وإذ
يف مرحلـة صـعبة     ميـر   ، وحتـسني ظـروف الـسوق املـايل ودعـم االنتعـاش، ال يـزال                 اهلبوطخماطر  

يف األسواق العاملية وارتفـاع معـدالت       التقلب  لبية، مبا يف ذلك ارتفاع معدل       خاطر س حمفوفة مب 
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املاليـة الـيت    واتـساع نطـاق الـضائقة       البطالة، وال سيما بني الشباب، واملديونية يف بعض البلدان          
احلاجــة إىل حتقيــق مزيــد مــن ربز حتقيــق االنتعــاش االقتــصادي العــاملي وتــأمــام تــشكل حتــديات 

شدد على ضرورة مواصـلة اجلهـود       إذ ت ، و هالطلب العاملي وإعادة توازن   ق اطراد   حتقيالتقدم حنو   
ويف غـضون    ه، وتعزيـز  هالنظـام املـايل الـدويل وإصـالح       يف   واالختالالت   مواطن الضعف ملعاجلة  
   تنفيذ اإلصالحات املتفق عليها حىت اآلن،ذلك 

اليـة واالقتـصادية العامليـة      لألزمـة امل  آلثـار الـسلبية     اسـتمرار ا   مـن  وإذ تعرب عن القلـق      
على االجتاهات اإلجيابية يف نشر تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت واالسـتثمارات الالزمـة              
  لكفالة إمكانية حصول اجلميع على هذه التكنولوجيات واجلهود الرامية لسد الفجوة الرقمية، 

املتقدمـــة النمـــو الفجـــوة املتزايـــدة بـــني البلـــدان   مـــن أيـــضا وإذ تعـــرب عـــن القلـــق  
األبعــاد اجلديــدة الــيت اختــذهتا   مــن النطــاق العــريض، وكــذلك تقنيــةالناميــة يف تــوفري  والبلــدان
   الرقمية، الفجوة

القدرات الالزمة لالستخدام املثمر لتكنولوجيـات       لنقص التصدي   بضرورة وإذ تسلم   
   الرقمية،املعلومات واالتصاالت من أجل ختطي الفجوة 

 بــأن عــدد مــستخدمي اإلنترنــت آخــذ يف النمــو وبــأن طــابع الفجــوة وإذ تــسلم أيــضا  
ــتغري مــن فجــوة تتبــدى يف تــوافر اإلنترنــت إىل فجــوة يف جــودة       الرقميــة آخــذ هــو أيــضا يف ال

اإلنترنت واملعلومات واملهارات اليت ميكن للمستخدمني احلـصول عليهـا، والقيمـة      الوصول إلى 
يف هذا الصدد بضرورة حتديد أولويـات اسـتخدام   كذلك ، وإذ تسلم   هاجينوها من اليت ميكن أن    

تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت مـن خـالل اتبـاع هنـج ابتكاريـة، مبـا فيهـا النـهج القائمـة                      
   على تعدد اجلهات املعنية، يف إطار االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية،

يـات املعلومـات واالتـصاالت تـشكل عناصـر متكـني            بـأن تكنولوج   كـذلك    وإذ تسلم   
لعمالـة والرفـاه االجتمـاعي وأن       ا علـى بالغة األمهية للنمو واالستثمار االقتصاديني، تعود مبنـافع         

 عميقـة االنتشار املتزايد لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت داخـل اجملتمـع قـد أحـدث آثـارا                
 التجاريـة مـع املـستهلكني،       طرائـق تعامـل املؤسـسات     و على سبل تقدمي احلكومات للخدمات،    

   ومشاركة املواطنني يف أوجه احلياة العامة واخلاصة،
 باإلمكانــات اهلائلــة لتكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت يف تعزيــز نقــل  وإذ تــسلم  

   القتصادية،التكنولوجيات املستخدمة يف جمموعة واسعة النطاق من األنشطة االجتماعية وا
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 مـن إعـالن املبـادئ املعتمـد يف جنيـف            ٥٥ و   ٥ و   ٤ الفقـرات     على تأكيدالوإذ تعيد     
، وإذ تسلم بأن حرية التعبري وحرية تدفق املعلومـات واألفكـار واملعـارف أمـور         ٢٠٠٣ يف عام 

   أساسية يف جمتمع املعلومات وتعود بالنفع على التنمية،
 البلدان النامية، يف مكافحة اجلرميـة       وال سيما ل،   التحديات اليت تواجه الدو    وإذ تدرك   

تشدد على ضرورة تعزيـز أنـشطة املـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات مـن أجـل                    اإللكترونية، وإذ 
منـــع اســـتخدام تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت لألغـــراض اإلجراميـــة وحماكمـــة مـــن   

   يستخدموهنا يف تلك األغراض ومعاقبتهم،
ــر   ــأن اإلوإذ تق ــاملي يف       ب ــق ع ــة جمتمــع املعلومــات ومرف ــصر أساســي يف بني نترنــت عن
   اجلميع، متناول

االجتماع العـاملي ألصـحاب املـصلحة       ” عزمها استضافة    بإعالن الربازيل    وإذ ترحب   
 ٢٤ و ٢٣ الــذي ســيعقد يف ســان بــاولو يـــومي    “املتعــددين بــشأن مــستقبل إدارة اإلنترنــت    

  ، ٢٠١٤أبريل /نيسان
 بــضرورة أن تكــون اإلدارة الدوليــة لإلنترنــت عمليــة متعــددة األطــراف       ذ تــسلموإ  

وشفافة ودميقراطية وأن تتم مبشاركة كاملـة مـن احلكومـات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين                   
 يف برنامج عمـل تـونس بـشأن    معلنواملنظمات الدولية، كما هو   واألوساط األكادميية والتقنية    

   جمتمع املعلومات،
باعتبــاره منتــدى للحــوار     بأمهيــة منتــدى إدارة اإلنترنــت وواليتــه    تــسلم أيــضا وإذ  

 مــن ٧٢ بــشأن مــسائل شــىت، علــى النحــو الــوارد يف الفقــرة يناملتعــددأصــحاب املــصلحة  بــني
، مبـا يـشمل مناقـشة املـسائل املتعلقـة بالـسياسات العامـة املتـصلة بالعناصـر                برنامج عمل تونس    

 مع التنويه بالنداءات اليت تدعو إىل إدخـال حتـسينات علـى أسـاليب        ،سية إلدارة اإلنترنت  األسا
التــابع للجنــة املعنيــة بتــسخري العلــم   حتــيط علمــا بتوصــيات الفريــق العامــل  عمــل املنتــدى، وإذ

   اإلنترنت، املعين بإدخال حتسينات على منتدى إدارةوالتنمية  والتكنولوجيا ألغراض
يتـسق متامـا مـع       أمهية العملية اليت ترمي إىل تعزيـز التعـاون مبـا          على   كيدتأالوإذ تكرر     

وإذ تالحــظ العمــل املتواصــل الــذي يقــوم بــه  الواليــة املنــصوص عليهــا يف برنــامج عمــل تــونس
يـز  واملعـين بتعز التنميـة   للجنة املعنيـة بتـسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض      الفريق العامل التابع    

  التعاون، 
ــد    ــدالوإذ تعي ــتني       أن علــىتأكي ــام، مــن خــالل عملي ــابع األمــني الع مــن املقــرر أن يت

ــا  ــائج فيمــا     منفــصلتني، م ــة جملتمــع املعلومــات مــن نت ــه القمــة العاملي ــإدارة   أســفرت عن يتــصل ب
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تـسلم   العمليـة املتـوخى منـها تعزيـز التعـاون وعقـد منتـدى إدارة اإلنترنـت، وإذ                 أي  اإلنترنت،  
    العمليتني ميكن أن تكمل كل منهما األخرى،بأن

 مـن برنـامج     ٧٢ إىل   ٦٧ ومـن    ٣٧ إىل   ٣٥الفقرات من   على    أيضا  التأكيد وإذ تعيد   
   تونس، عمل

  بــاجلهود الــيت بذلتــها البلــدان املــضيفة يف تنظــيم اجتماعــات منتــدى إدارةترحــبوإذ   
 عــام  يفالربازيــل،  نريو، ، ويف ريــو دي جــا ٢٠٠٦ يف عــام ، اإلنترنــت الــيت عقــدت يف أثينــا   

، ٢٠٠٩ عــام ، ويف شــرم الــشيخ، مــصر، يف٢٠٠٨، ويف حيــدر أبــاد، اهلنــد، يف عــام ٢٠٠٧
، ويف ٢٠١٢ عـام  ، ويف بـاكو، يف ٢٠١١يف عـام    ،  ، ويف نـريويب   ٢٠١٠يف عام   ،  ويف فيلنيوس 

   ،٢٠١٣ بايل، إندونيسيا، يف عام
 اليت عقـدت حـىت اآلن، وإذ   اجتماعات منتدى إدارة اإلنترنت بنجاححتيط علما   وإذ    

مـن تركيـا يف عـام       لمنتـدى   لترحب بالعروض املقدمـة الستـضافة االجتماعـات الثالثـة القادمـة             
  ، إذا ما مت جتديد والية املنتدى، ٢٠١٦، واملكسيك يف عام ٢٠١٥ والربازيل يف عام ٢٠١٤

 والتحـديات شديد التـرابط    لشباب يف عامل     الذي يضطلع به ا    الدور الفريد  ب وإذ تسلم   
مـا بعـد   ”ـ  لـ القمة العاملية للـشباب احتفال إذ حتيط علما ب  واملتاحة هلم،    والفرص   اليت تواجههم 

ظمهـا االحتـاد الـدويل لالتـصاالت        ن حكومـة كوسـتاريكا والـيت        ا استضافته يت، ال “٢٠١٥عام  
اجلهـات  ولـشركاء مـن احلكومـة       مع املنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحـدة، فـضال عـن ا            

عـام  سـبتمرب  / أيلـول ١١ إىل   ٩اإلعالم واجملتمع املدين يف الفترة من       وسائط  و العاملة يف القطاع  
تكنولوجيـا  تـسخري    يف جمـال     ٢٠١٥التنمية ملا بعد عـام      خطة   مناقشات، كمسامهة يف    ٢٠١٣

  ة، التنميألغراض االتصاالت 
منظومـة األمـم املتحـدة يف حتقيـق         الـذي تـضطلع بـه        احملـوري  بالـدور     أيـضا  وإذ تسلم   

ــا يف التنميـــة، مبـــا يتعلـــق بتعزيـــز إمكانيـــة احلـــصول علـــى تكنولوجيـــات املعلومـــات    ذلـــك مـ
   ،اجلهات املعنية هبذا األمرواالتصاالت، بطرق منها إقامة شراكات مع مجيع 

القائمــــة يف اهلياكــــل األساســــية لتكنولوجيــــات ، يف ضــــوء الفجــــوات وإذ ترحــــب  
ــايل     ــا باإلنترنـــت يف كيغـ ــل أفريقيـ ــة لوصـ ــؤمتري القمـ ــد مـ يف ، املعلومـــات واالتـــصاالت، بعقـ

، وبعقـد مـؤمتر القمـة لوصـل رابطـة الـدول املـستقلة          ٢٠٠٨ يف عـام  ،   ويف القـاهرة   ٢٠٠٧ عام
ث يف كولومبـــو ، وبعقـــد اجتمـــاع بلـــدان الكومنولـــ٢٠٠٩ يف عـــام، باإلنترنـــت يف مينـــسك

ــامج العمــل     ٢٠١٠ عــام يف ــتني بربن ــة لالحتــاد األورويب املعني ــتني األوىل والثاني ــد اجلمعي ، وبعق
، وبعقد مؤمتر القمة املعين بوصل األمـريكتني باإلنترنـت يف      ٢٠١٢  و ٢٠١١ الرقمي يف عامي  

قطـر يف عـام     ، وبعقد مؤمتر القمة املعين بوصل الدول العربية باإلنترنـت يف            ٢٠١٢بنما يف عام    
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، وبعقد مؤمتر القمة املعين بوصـل منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ باإلنترنـت يف تايلنـد يف                     ٢٠١٢
تـشرين   ٣١ إىل   ٢٨، وبعقد مؤمتر القمة لتحويل أفريقيا يف كيغايل، يف الفترة مـن             ٢٠١٣عام  
نترنـت والـيت    وبعقد خمتلف املنتديات الوطنية واإلقليمية املعنية بإدارة اإل       ،  ٢٠١٣أكتوبر  /األول

طريــق املعلومــات الــسريع ألمريكــا الوســطى وطريــق املعلومــات   تعقــد ســنويا حــول العــامل، وب 
ومبنتـدى آسـيا لتقنيـة النطـاق العـريض          الفائق السرعة العابر لبلدان املنطقة األوروبية اآلسـيوية،         

ناسـبات  ، وبامل ٢٠١٥أكتـوبر   /وقادة اخلدمات العامليـة الـذي سـيعقد يف اهلنـد يف تـشرين األول              
ــة وبعقــد العديــد مــن امل     ــادرات الــيت يعقــدها حتــالف تــوفري االتــصال باإلنترنــت بكلفــة معقول ب

ترمي إىل تعبئة املـوارد البـشرية واملاليـة والتقنيـة للتعجيـل بتنفيـذ أهـداف                 األخرى اليت   قليمية  اإل
   االتصال، القمة العاملية جملتمع املعلومات املتعلقة بالقدرة على

أن تقوم بـه مـن دور يف   ميكن لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت      مبا تسلم  - ١  
 بقدرهتا علـى تعزيـز    و، خاصة يف سياق العوملة،      اإلمنائيةلتحديات  واجهة ا توفري حلول جديدة مل   

 املنافــسة متــتني روحالتنميــة املــستدامة وحتقيــق  وواملنــصفالــشامل والنمــو االقتــصادي املطــرد 
واحلــصول علــى املعلومــات واملعــارف والقــضاء علــى الفقــر وكفالــة اإلدمــاج االجتمــاعي، ممــا  

سـيما البلـدان الناميـة،       سيساعد على التعجيـل بإدمـاج مجيـع البلـدان يف االقتـصاد العـاملي، وال               
  ؛ خاصة أقل البلدان منواو

صال بالنطــاق العــريض،   بــالنمو الــسريع لــشبكات تقنيــة االتــ    تــسلم أيــضا   - ٢  
الفجـوة الرقميـة املتناميـة يف تـوفر          مـن تعـرب عـن القلـق        خاصة يف البلدان املتقدمة النمو، وإذ     و

تقنية النطاق العـريض والقـدرة علـى حتمـل تكاليفهـا ونوعيـة الوصـول إليهـا واسـتخدامها بـني                       
املتخلفـة  قـارة،   كوا وأفريقيـا    أقـل البلـدان منـــ     بـني   البلدان املرتفعة الدخل واملناطـــق األخـرى، و       

  ؛ بقية مناطق العاملعن ركب
الفجـــوة الرقميـــة يف احلـــصول علـــى تكنولوجيـــات  مـــن تعـــرب عـــن القلـــق  - ٣  

املعلومات واالتصاالت ويف االتصال بتقنية النطاق العريض بني البلـدان الـيت ختتلـف مـستويات      
ــها ــؤثر يف العديــد مــن التطبيقــات املهمــة مــن    ممــا،تنميت ــة يف  ي ــة االقتــصادية واالجتماعي  الناحي
التحـديات   مـن احلكم واألعمال التجارية والصحة والتعليم، وتعرب أيضا عن القلق          كجماالت  

اخلاصة اليت تواجه البلـدان الناميـة، مبـا فيهـا أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                         
   ة النطاق العريض؛والبلدان النامية غري الساحلية، يف جمال تقني

 بوجود فجوة بني اجلنسني كجزء مـن الفجـوة الرقميـة، وتـشجع مجيـع            تسلم  - ٤  
على ضمان املشاركة الكاملة للمرأة يف جمتمـع املعلومـات وحـصول املـرأة علـى                 اجلهات املعنية 

مـن تلـك    تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واسـتخدامها هلـا مـن أجـل متكينـها واسـتفادهتا                
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ــائج املتفــق عليهــا للــدورة اخلامــسة    التكنولوجيــات بوجــه عــام   وتــشري يف هــذا الــصدد إىل النت
   ؛)١٢(واخلمسني للجنة وضع املرأة

ــا   تؤكـــد  - ٥   ــا، مبـ ــا العلـــم والتكنولوجيـ ــة الـــيت يعـــد هبـ ذلـــك  يف  علـــى أن التنميـ
ء، وتــشدد علــى تتحقــق بعــد بالنــسبة لغالبيــة الفقــرا تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت، مل

ضــرورة التــسخري الفعــال للتكنولوجيــا، مبــا فيهــا تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت، لــسد 
   الفجوة الرقمية؛

ــضا   - ٦   ــى  تؤكــد أي ــام  عل ــدور اهل ــه ا ال ــضطلع ب ــذي ت يف اســتخدام حلكومــات ال
يف وضــع سياســاهتا الوطنيــة ويف تــوفري تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت علــى حنــو فعــال  

دمات العامــة الــيت تلــيب االحتياجــات واألولويــات الوطنيــة بطــرق منــها االســتخدام الفعــال  اخلــ
أصـحاب املـصلحة   لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، على أسس تـشمل اتبـاع هنـج يـضم       

   ، دعما جلهود التنمية الوطنية؛ينتعددامل
ع املـدين  واجملتمـ  أمهيـة الـدور الـذي يـضطلع بـه القطـاع اخلـاص         تؤكد كذلك   - ٧  

  واألوساط التقنية يف تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛ 
 بأن قيام القطاع اخلاص، باإلضـافة إىل القطـاع العـام، بتمويـل اهلياكـل                تسلم  - ٨  

 من البلـدان    العديداألساسية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أصبح يؤدي دورا مهما يف          
بـني  فيمـا   فقات بـني الـشمال واجلنـوب ويكملـه التعـاون            وأن التمويل احمللـي يـزداد نتيجـة للتـد         

بلدان اجلنوب، وتسلم أيضا بأنه ميكن للتعاون بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي أن يكونـا          
   أداتني مفيدتني لتعزيز تطوير تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت؛

تطـرح   و فرصـا تتـيح  بـأن تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت     أيـضا  تـسلم   - ٩  
حتديات جديدة، وأن هناك حاجة ماسة للتصدي للعقبات الرئيسية الـيت تواجـه البلـدان الناميـة                 

عــدم كفايــة املــوارد واهلياكــل األساســية والتعلــيم كاحلــصول علــى التكنولوجيــات اجلديــدة،  يف
ــا     ــتثمارات والقـــدرة علـــى االتـــصال واملـــسائل املتعلقـــة مبلكيـــة التكنولوجيـ والقـــدرات واالسـ

توفري القدر الكـايف    بتقوم   أن   اجلهات املعنية يريها وتدفقاهتا، وهتيب يف هذا الصدد، جبميع        ومعا
 أقـل البلـدان   وال سـيما من املوارد وتعزيز بناء القدرات ونقـل التكنولوجيـا إىل البلـدان الناميـة،      

   منوا، بشروط متفق عليها بني األطراف؛

__________ 
، (E/2011/27) ٧، امللحــق رقــم  ٢٠١١الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،     انظــر   )١٢(  

  .لف، الفرع أاألول  الفصل
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تكنولوجيـات املعلومـات    اليت تنطـوي عليهـا      نات اهلائلة    باإلمكا تسلم كذلك   - ١٠  
تعزيز نقل التكنولوجيات املـستخدمة يف جمموعـة واسـعة النطـاق مـن األنـشطة           واالتصاالت يف 

   االجتماعية واالقتصادية؛
ومواصــلته لــضمان التنفيــذ   اجلهــات املعنيــة علــى تعزيــز التعــاون بــني  تــشجع  - ١١  

 العاملية جملتمع املعلومات بطرق منـها التـشجيع         للقمة )٣(وتونس )١(حليت جنيف الفعال لنتائج مر  
ذلــك  يف ، مبــايناملتعــددأصــحاب املــصلحة علــى إقامــة شــراكات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة بــني 

 مناهج العمـل املواضـيعية الوطنيـة واإلقليميـة          ص، وتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلا    
يف إطار جهد وحوار مشتركني مع البلدان النامية، مبا فيهـا أقـل              ألصحاب املصلحة املتعددين،  

البلـــدان منـــوا، والـــشركاء يف التنميـــة واجلهـــات الفاعلـــة يف قطـــاع تكنولوجيـــات املعلومـــات   
   واالتصاالت؛

القمـة   هلا تـونس، البلـد املـضيف للمرحلـة الثانيـة مـن             باجلهود اليت تبـذ    رحبت  - ١٢  
العاملية جملتمع املعلومات، بالتعـاون مـع مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة واالحتـاد الـدويل             

عنيـــة، للقيــام ســـنويا بتنظـــيم منتـــدى  املخـــرى األقليميــة  اإلدوليـــة والنظمـــات امللالتــصاالت و 
يف إطــار متابعــة كمنــرب ت للجميــع واملعــرض التكنولــوجي تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاال

القمة، بغية تشجيع هتيئة بيئـة أعمـال حيويـة لقطـاع تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف                   
   شىت أرجاء العامل؛

 التقدم الذي أحرزته كيانات األمـم املتحـدة بالتعـاون مـع احلكومـات          تالحظ  - ١٣  
ــة و  ــة واللجــان اإلقليمي ــاالوطني ــة  مــن غريه ــا املنظمــات غــري  اجلهــات املعني ــا فيه ــة  ، مب احلكومي

 العامليــة جملتمــع للقمــةوالقطـاع اخلــاص، يف تنفيــذ مـسارات العمــل الــواردة يف الوثــائق اخلتاميـة    
املعلومات، وتشجع علـى اسـتخدام مـسارات العمـل هـذه مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                      

   لأللفية؛
ــضا   - ١٤   ــائج  تالحــظ أي ــذ نت ــصعيد      تنفي ــى ال ــات عل ــع املعلوم ــة جملتم ــة العاملي القم

اإلقليمي بتيسري من اللجان اإلقليمية، علـى النحـو املالحـظ يف تقريـر األمـني العـام عـن التقـدم                       
   ؛)٩(احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية ومتابعتها على الصعيدين اإلقليمي والدويل

 صناديق األمم املتحدة وبراجمها والوكاالت املتخصصة على اإلسـهام،          تشجع  - ١٥  
القمــة العامليــة جملتمــع املعلومــات، كــل يف نطــاق واليتــه وخطتــه االســتراتيجية، يف تنفيــذ نتــائج 

   ؛موارد كافية يف هذا الصددوتشدد على ضرورة توفري 
ــضرورة امللحــة ل تقــر  - ١٦   ــشجع    بال ــا، وت ــات املعــارف والتكنولوجي تــسخري إمكان

ــتخدام        يف ــز اسـ ــوده لتعزيـ ــلة جهـ ــى مواصـ ــائي علـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــاز األمـ ــصدد جهـ ــذا الـ هـ



A/RES/68/198 غراض التنميةتسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أل  
 

11/12 

تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت بوصــفها عــامال حامســا يف الــتمكني مــن حتقيــق التنميــة    
   ا األهداف اإلمنائية لأللفية؛وحافزا على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيه

 بــدور فريــق األمــم املتحــدة املعــين مبجتمــع املعلومــات بوصــفه آليــة تقــر أيــضا  - ١٧  
ــين         ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم ــة جمللــس الرؤســاء التنفي ــني الوكــاالت تابع ــشتركة ب م

   ع املعلومات؛بالتنسيق وخمصصة لتنسيق تنفيذ األمم املتحدة لنتائج القمة العاملية جملتم
 بتقرير الفريق العامـل املعـين بإدخـال حتـسينات علـى منتـدى إدارة                حتيط علما   - ١٨  
، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف إطـار عمليـة اإلبـالغ الـيت يقـوم هبـا سـنويا                   )١٣(اإلنترنت

ات عن التقـدم     التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابعتها، معلوم           عن
ــل، و      ــق العام ــر الفري ــواردة يف تقري ــذ التوصــيات ال ــاال ســيمااحملــرز يف تنفي ــز    فيم ــق بتعزي يتعل

   مشاركة البلدان النامية؛
ســيما أقــل البلــدان   ضــرورة تعزيــز مــشاركة مجيــع البلــدان الناميــة، والتؤكــد  - ١٩  

ــدعو يف هــذا الــص     ــع اجتماعــات منتــدى إدارة اإلنترنــت، وت ــدول األعــضاء  منــوا، يف مجي دد ال
إىل دعـم مـشاركة احلكومـات ومجيـع اجلهـات املعنيـة األخـرى مـن           اجلهات املعنيـة  غريها من   و

   البلدان النامية يف املنتدى نفسه ويف االجتماعات التحضريية؛
 الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املعنيــة إىل النظــر علــى النحــو املالئــم  تــدعو  - ٢٠  

 تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت ألغـراض التنميـة واسـتخدام اإلنترنـت              مسألة تسخري  يف
   ؛٢٠١٥طة التنمية ملا بعد عام املتعلقة خبوإدارهتا يف املناقشات 

 دور اجلمعية العامة يف االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمـة            على تأكيدالتعيد    - ٢١  
 مـن   ١١١  يف الفقرة  املشار إليه ، على النحو    ٢٠١٥ام  العاملية جملتمع املعلومات املقرر تنظيمه ع     

   ؛ جملتمع املعلوماتبرنامج عمل تونس
نتـائج  لطرائـق اسـتعراض اجلمعيـة العامـة لتنفيـذ             تضع الصيغة النهائية    أن تقرر  - ٢٢  

 أقـرب وقـت     يف  مـن برنـامج عمـل تـونس        ١١١ لفقـرة لالقمة العامليـة جملتمـع املعلومـات، وفقـا          
إىل أن العامــة ، وتــدعو رئــيس اجلمعيــة ٢٠١٤مــارس /ممكــن ويف موعــد ال يتجــاوز هنايــة آذار

   ؛ لعقد مشاورات حكومية دولية مفتوحة لذلك الغرضميسرين اثنني يعني
ــعة    تطلـــب  - ٢٣   ــا التاسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـ إىل األمـــني العـ

ــة واجمللــس       وا ــا ألغــراض التنمي ــم والتكنولوجي ــسخري العل ــة بت ــة املعني ــق اللجن ــستني، عــن طري ل
 عمليـة اإلبـالغ   تقريرا عن حالة تنفيذ هـذا القـرار ومتابعتـه، يف إطـار      االقتصادي واالجتماعي،   

__________ 
  )١٣(  A/67/65-E/2012/48 و Corr.1. 
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عتـها  تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمـع املعلومـات ومتاب       اليت يقوم هبا سنويا بشأن التقدم احملرز يف       
   على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

ــرر  - ٢٤   ــستني     تقـ ــعة والـ ــدورهتا التاسـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ  أن تـ
  .“تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية”املعنون  البند

  ٧١اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول٢٠
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	إن الجمعية العامة،
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	وإذ تشير أيضا إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006، و 2008/3 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2008، و 2009/7 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009، و 2010/2 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010، و 2011/16 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2011، و 2012/5 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2012، وإذ تحيط علما بقرار المجلس 2013/9 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2013 المتعلق بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها، 
	وإذ تشير كذلك إلى إعلان المبادئ وخطة العمل اللذين اعتمدتهما القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى التي عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003() وأقرتهما الجمعية العامة()، وإلى التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات اللذين اعتمدتهما القمة في مرحلتها الثانية التي عقدت في مدينة تونس في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005() وأقرتهما الجمعية()،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()، بالإضافة إلى المناسبة الخاصة التي عقدها رئيس الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر 2013 لمتابعة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ووثيقتها الختامية()، 
	وإذ تشير كذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي()،
	وإذ تلاحظ عقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بتنظيمه سنويا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاجتماع الاستعراضي الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات الذي نظمته اليونسكو في باريس في الفترة من 25 إلى 27 شباط/فبراير 2013، 
	وإذ تلاحظ أيضا إنشاء اللجنة المعنية بتقنية النطاق العريض لأغراض تطوير التكنولوجيا الرقمية بدعوة من الأمين العــام للاتحـاد الدولي للاتصالات والمديــرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وإذ تحيط علما بـوثيقة ”أهداف تقنية النطاق العريض لعام 2015“ التي تحدد أهدافا لعولمة سياسة تقنية النطاق العريض وزيادة توفير هذه التقنية بأسعار ميسورة وزيادة الإقبال عليها دعما للأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير المعنون ”حالة تقنية النطاق العريض لعام 2013: تحقيق عالمية النطاق العريض“، الذي يوفر تقييما لتلك الأهداف في كل بلد على حدة وحالة نشر تقنية النطاق العريض في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تقرير اللجنة المعنية بتقنية النطاق العريض المعنون ”مضاعفة الفرص الرقمية: تعزيز إدماج النساء والفتيات في مجتمع المعلومات“، الذي خلص إلى وجود فجوة رقمية بين الجنسين تتمثل في انخفاض عدد النساء المستخدمات للإنترنت عن عدد الرجال بنحو 200 مليون نسمة، وإذ تلاحظ أنه إذا لم تتخذ إجراءات إضافية لزيادة إمكانية استفادة النساء والفتيات من تقنية النطاق العريض، فمن الممكن أن تنمو هذه الفجوة الرقمية بين الجنسين لتصل إلى 350 مليون نسمة بحلول عام 2015،
	وإذ تقر بدور اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفه مركز التنسيق للمتابعة على نطاق المنظومة، ولا سيما في استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والمحافظة في الوقت نفسه على ولايتها الأصلية المتعلقة بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، 
	وإذ تلاحظ انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في جنيف في الفترة من 3 إلى 7 حزيران/يونيه 2013، 
	وإذ تسلم بضرورة احترام السيادة الوطنية والقانون الدولي الواجب التطبيق عند النظر في مسألة تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، وإذ تلاحظ أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وإذ تؤكد من جديد أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الناس خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية، على النحو المنصوص عليه في القرار المعنون ”الحق في الخصوصية في العصر الرقمي“()،
	وإذ تلاحظ أن التنوع الثقافي هو التراث المشترك للبشرية، وأن مجتمع المعلومات ينبغي أن يقوم على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي والتقاليد والأديان وأن يشجع عليه، وأن يعزز الحوار بين الثقافات والحضارات، وإذ تلاحظ أيضا أن تعزيز تنوع الهويات الثقافية واللغات وتأكيد هذا التنوع والحفاظ عليه، على النحو المبين في وثائق الأمم المتحدة المتفق عليها بهذا الشأن، بما فيها الإعلان العالمي المتعلق بالتنوع الثقافي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة()، ستزيد من إثراء مجتمع المعلومات، 
	وإذ تنوه بالاتجاهات الإيجابية في إمكانية الاتصال وتوافر الخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي بأسعار ميسورة، ولا سيما الزيادة المستمرة في الاتصال بشبكة الإنترنت لتشمل ثلث سكان العالم والانتشار السريع للهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت بالأجهزة المحمولة، وزيادة توافر محتويات الإنترنت بلغات متعددة وظهور خدمات وتطبيقات جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يوفر إمكانية كبيرة لتطوير مجتمع المعلومات، 
	وإذ تلاحظ أن التقدم والعديد من الابتكارات في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كاستخدام الإنترنت بالأجهزة المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت والحوسبة السحابية، تساهم في تهيئة مجال دينامي يتطلب من جميع الجهات المعنية التكيف باستمرار مع تلك الابتكارات، 
	وإذ تسلم بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وغيرها من الجهات المعنية لوضع تصور لأثر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على التنمية وتطويره، وإذ تشجع المجتمع الدولي والجهات المعنية على دعم جهود البلدان النامية الساعية إلى تسخير فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق هدف القضاء على الفقر، بوصفه هدفا رئيسيا من أهداف التنمية المستدامة، 
	وإذ تشدد، مع ذلك، على أنه بالرغم من التقدم المحرز مؤخرا، لا تزال توجد فجوة رقمية كبيرة ومتنامية بين البلدان من حيث توافر تقنية النطاق العريض واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ويسر تكاليفها، وإذ تشدد أيضا على ضرورة سد الفجوة الرقمية، بما في ذلك ما يتعلق منها بمسائل كالقدرة على تحمل رسوم الإنترنت، وكفالة استفادة الجميع من منافع التكنولوجيات الجديدة، ولا سيما تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، 
	وإذ تعيد التأكيد على ضرورة تسخير إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بفعالية أكبر في سبيل بلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال كفالة نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق التنمية المستدامة، 
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولا سيما على التنمية، وإذ تسلم بالأدلة على وجود انتعاش متفاوت وهش، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي ساعدت على احتواء مخاطر الهبوط، وتحسين ظروف السوق المالي ودعم الانتعاش، لا يزال يمر في مرحلة صعبة محفوفة بمخاطر سلبية، بما في ذلك ارتفاع معدل التقلب في الأسواق العالمية وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، والمديونية في بعض البلدان واتساع نطاق الضائقة المالية التي تشكل تحديات أمام تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي وتبرز الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم نحو تحقيق اطراد الطلب العالمي وإعادة توازنه، وإذ تشدد على ضرورة مواصلة الجهود لمعالجة مواطن الضعف والاختلالات في النظام المالي الدولي وإصلاحه وتعزيزه، وفي غضون ذلك تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن، 
	وإذ تعرب عن القلق من استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاتجاهات الإيجابية في نشر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستثمارات اللازمة لكفالة إمكانية حصول الجميع على هذه التكنولوجيات والجهود الرامية لسد الفجوة الرقمية، 
	وإذ تعرب عن القلق أيضا من الفجوة المتزايدة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية في توفير تقنية النطاق العريض، وكذلك من الأبعاد الجديدة التي اتخذتها الفجوة الرقمية، 
	وإذ تسلم بضرورة التصدي لنقص القدرات اللازمة للاستخدام المثمر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من أجل تخطي الفجوة الرقمية، 
	وإذ تسلم أيضا بأن عدد مستخدمي الإنترنت آخذ في النمو وبأن طابع الفجوة الرقمية آخذ هو أيضا في التغير من فجوة تتبدى في توافر الإنترنت إلى فجوة في جودة الوصول إلىالإنترنت والمعلومات والمهارات التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها، والقيمة التي يمكن أن يجنوها منها، وإذ تسلم كذلك في هذا الصدد بضرورة تحديد أولويات استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال اتباع نهج ابتكارية، بما فيها النهج القائمة على تعدد الجهات المعنية، في إطار الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية، 
	وإذ تسلم كذلك بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تشكل عناصر تمكين بالغة الأهمية للنمو والاستثمار الاقتصاديين، تعود بمنافع على العمالة والرفاه الاجتماعي وأن الانتشار المتزايد لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات داخل المجتمع قد أحدث آثارا عميقة على سبل تقديم الحكومات للخدمات، وطرائق تعامل المؤسسات التجارية مع المستهلكين، ومشاركة المواطنين في أوجه الحياة العامة والخاصة، 
	وإذ تسلم بالإمكانات الهائلة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز نقل التكنولوجيات المستخدمة في مجموعة واسعة النطاق من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، 
	وإذ تعيد التأكيد على الفقرات 4 و 5 و 55 من إعلان المبادئ المعتمد في جنيف في عام 2003، وإذ تسلم بأن حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات والأفكار والمعارف أمور أساسية في مجتمع المعلومات وتعود بالنفع على التنمية، 
	وإذ تدرك التحديات التي تواجه الدول، ولا سيما البلدان النامية، في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وإذ تشدد على ضرورة تعزيز أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل منع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية ومحاكمة من يستخدمونها في تلك الأغراض ومعاقبتهم، 
	وإذ تقر بأن الإنترنت عنصر أساسي في بنية مجتمع المعلومات ومرفق عالمي في متناول الجميع، 
	وإذ ترحب بإعلان البرازيل عزمها استضافة  ”الاجتماع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن مستقبل إدارة الإنترنت“ الذي سيعقد في سان باولو يومي23 و 24 نيسان/أبريل 2014، 
	وإذ تسلم بضرورة أن تكون الإدارة الدولية للإنترنت عملية متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية وأن تتم بمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والتقنية والمنظمات الدولية، كما هو معلن في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، 
	وإذ تسلم أيضا بأهمية منتدى إدارة الإنترنت وولايته باعتباره منتدى للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن مسائل شتى، على النحو الوارد في الفقرة 72 من برنامج عمل تونس ، بما يشمل مناقشة المسائل المتعلقة بالسياسات العامة المتصلة بالعناصر الأساسية لإدارة الإنترنت، مع التنويه بالنداءات التي تدعو إلى إدخال تحسينات على أساليب عمل المنتدى، وإذ تحيط علما بتوصيات الفريق العامل التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والمعني بإدخال تحسينات على منتدى إدارة الإنترنت، 
	وإذ تكرر التأكيد على أهمية العملية التي ترمي إلى تعزيز التعاون بما يتسق تماما مع الولاية المنصوص عليها في برنامج عمل تونس وإذ تلاحظ العمل المتواصل الذي يقوم به الفريق العامل التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والمعني بتعزيز التعاون، 
	وإذ تعيد التأكيد على أن من المقرر أن يتابع الأمين العام، من خلال عمليتين منفصلتين، ما أسفرت عنه القمة العالمية لمجتمع المعلومات من نتائج فيما يتصل بإدارة الإنترنت، أي العملية المتوخى منها تعزيز التعاون وعقد منتدى إدارة الإنترنت، وإذ تسلم بأن العمليتين يمكن أن تكمل كل منهما الأخرى، 
	وإذ تعيد التأكيد أيضا على الفقرات من 35 إلى 37 ومن 67 إلى 72 من برنامج عمل تونس، 
	وإذ ترحب بالجهود التي بذلتها البلدان المضيفة في تنظيم اجتماعات منتدى إدارة الإنترنت التي عقدت في أثينا، في عام 2006، وفي ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 2007، وفي حيدر أباد، الهند، في عام 2008، وفي شرم الشيخ، مصر، في عام 2009، وفي فيلنيوس، في عام 2010، وفي نيروبي، في عام 2011، وفي باكو، في عام 2012، وفي بالي، إندونيسيا، في عام 2013، 
	وإذ تحيط علما بنجاح اجتماعات منتدى إدارة الإنترنت التي عقدت حتى الآن، وإذ ترحب بالعروض المقدمة لاستضافة الاجتماعات الثلاثة القادمة للمنتدى من تركيا في عام 2014 والبرازيل في عام 2015، والمكسيك في عام 2016، إذا ما تم تجديد ولاية المنتدى، 
	وإذ تسلم بالدور الفريد الذي يضطلع به الشباب في عالم شديد الترابط والتحديات التي تواجههم والفرص المتاحة لهم، وإذ تحيط علما باحتفال القمة العالمية للشباب لـ ”ما بعد عام 2015“، التي استضافتها حكومة كوستاريكا والتي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن الشركاء من الحكومة والجهات العاملة في القطاع ووسائط الإعلام والمجتمع المدني في الفترة من 9 إلى 11 أيلول/سبتمبر عام 2013، كمساهمة في مناقشات خطة التنمية لما بعد عام 2015 في مجال تسخير تكنولوجيا الاتصالات لأغراض التنمية، 
	وإذ تسلم أيضا بالدور المحوري الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في تحقيق التنمية، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز إمكانية الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بطرق منها إقامة شراكات مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، 
	وإذ ترحب، في ضوء الفجوات القائمة في الهياكل الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بعقد مؤتمري القمة لوصل أفريقيا بالإنترنت في كيغالي، في عام 2007 وفي القاهرة، في عام 2008، وبعقد مؤتمر القمة لوصل رابطة الدول المستقلة بالإنترنت في مينسك، في عام 2009، وبعقد اجتماع بلدان الكومنولث في كولومبو في عام 2010، وبعقد الجمعيتين الأولى والثانية للاتحاد الأوروبي المعنيتين ببرنامج العمل الرقمي في عامي 2011 و 2012، وبعقد مؤتمر القمة المعني بوصل الأمريكتين بالإنترنت في بنما في عام 2012، وبعقد مؤتمر القمة المعني بوصل الدول العربية بالإنترنت في قطر في عام 2012، وبعقد مؤتمر القمة المعني بوصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإنترنت في تايلند في عام 2013، وبعقد مؤتمر القمة لتحويل أفريقيا في كيغالي، في الفترة من 28 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبعقد مختلف المنتديات الوطنية والإقليمية المعنية بإدارة الإنترنت والتي تعقد سنويا حول العالم، وبطريق المعلومات السريع لأمريكا الوسطى وطريق المعلومات الفائق السرعة العابر لبلدان المنطقة الأوروبية الآسيوية، وبمنتدى آسيا لتقنية النطاق العريض وقادة الخدمات العالمية الذي سيعقد في الهند في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبالمناسبات التي يعقدها تحالف توفير الاتصال بالإنترنت بكلفة معقولة وبعقد العديد من المبادرات الإقليمية الأخرى التي ترمي إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية للتعجيل بتنفيذ أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات المتعلقة بالقدرة على الاتصال، 
	1 - تسلم بما يمكن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تقوم به من دور في توفير حلول جديدة لمواجهة التحديات الإنمائية، خاصة في سياق العولمة، وبقدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف وتحقيق التنمية المستدامة وتمتين روح المنافسة والحصول على المعلومات والمعارف والقضاء على الفقر وكفالة الإدماج الاجتماعي، مما سيساعد على التعجيل بإدماج جميع البلدان في الاقتصاد العالمي، ولا سيما البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا؛ 
	2 - تسلم أيضا بالنمو السريع لشبكات تقنية الاتصال بالنطاق العريض، وخاصة في البلدان المتقدمة النمو، وإذ تعرب عن القلق من الفجوة الرقمية المتنامية في توفر تقنية النطاق العريض والقدرة على تحمل تكاليفها ونوعية الوصول إليها واستخدامها بين البلدان المرتفعة الدخل والمناطــق الأخرى، وبين أقل البلدان نمــوا وأفريقيا كقارة، المتخلفة عن ركب بقية مناطق العالم؛
	3 - تعرب عن القلق من الفجوة الرقمية في الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وفي الاتصال بتقنية النطاق العريض بين البلدان التي تختلف مستويات تنميتها، مما يؤثر في العديد من التطبيقات المهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات كالحكم والأعمال التجارية والصحة والتعليم، وتعرب أيضا عن القلق من التحديات الخاصة التي تواجه البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، في مجال تقنية النطاق العريض؛ 
	4 - تسلم بوجود فجوة بين الجنسين كجزء من الفجوة الرقمية، وتشجع جميع الجهات المعنية على ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في مجتمع المعلومات وحصول المرأة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها لها من أجل تمكينها واستفادتها من تلك التكنولوجيات بوجه عام وتشير في هذا الصدد إلى النتائج المتفق عليها للدورة الخامسة والخمسين للجنة وضع المرأة()؛ 
	5 - تؤكد على أن التنمية التي يعد بها العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لم تتحقق بعد بالنسبة لغالبية الفقراء، وتشدد على ضرورة التسخير الفعال للتكنولوجيا، بما فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لسد الفجوة الرقمية؛ 
	6 - تؤكد أيضا على الدور الهام الذي تضطلع به الحكومات في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نحو فعال في وضع سياساتها الوطنية وفي توفير الخدمات العامة التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية بطرق منها الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، على أسس تشمل اتباع نهج يضم أصحاب المصلحة المتعددين، دعما لجهود التنمية الوطنية؛ 
	7 - تؤكد كذلك أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط التقنية في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ 
	8 - تسلم بأن قيام القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع العام، بتمويل الهياكل الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أصبح يؤدي دورا مهما في العديد من البلدان وأن التمويل المحلي يزداد نتيجة للتدفقات بين الشمال والجنوب ويكمله التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتسلم أيضا بأنه يمكن للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي أن يكونا أداتين مفيدتين لتعزيز تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ 
	9 - تسلم أيضا بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تتيح فرصا وتطرح تحديات جديدة، وأن هناك حاجة ماسة للتصدي للعقبات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيات الجديدة، كعدم كفاية الموارد والهياكل الأساسية والتعليم والقدرات والاستثمارات والقدرة على الاتصال والمسائل المتعلقة بملكية التكنولوجيا ومعاييرها وتدفقاتها، وتهيب في هذا الصدد، بجميع الجهات المعنية أن تقوم بتوفير القدر الكافي من الموارد وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بشروط متفق عليها بين الأطراف؛ 
	10 - تسلم كذلك بالإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز نقل التكنولوجيات المستخدمة في مجموعة واسعة النطاق من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية؛ 
	11 - تشجع على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية ومواصلته لضمان التنفيذ الفعال لنتائج مرحلتي جنيف(1) وتونس(3) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بطرق منها التشجيع على إقامة شراكات وطنية وإقليمية ودولية بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مناهج العمل المواضيعية الوطنية والإقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين، في إطار جهد وحوار مشتركين مع البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، والشركاء في التنمية والجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ 
	12 - ترحب بالجهود التي تبذلها تونس، البلد المضيف للمرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية، للقيام سنويا بتنظيم منتدى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للجميع والمعرض التكنولوجي كمنبر في إطار متابعة القمة، بغية تشجيع تهيئة بيئة أعمال حيوية لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في شتى أرجاء العالم؛ 
	13 - تلاحظ التقدم الذي أحرزته كيانات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومات الوطنية واللجان الإقليمية وغيرها من الجهات المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، في تنفيذ مسارات العمل الواردة في الوثائق الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتشجع على استخدام مسارات العمل هذه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	14 - تلاحظ أيضا تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات على الصعيد الإقليمي بتيسير من اللجان الإقليمية، على النحو الملاحظ في تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي(9)؛ 
	15 - تشجع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة على الإسهام، كل في نطاق ولايته وخطته الاستراتيجية، في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وتشدد على ضرورة توفير موارد كافية في هذا الصدد؛ 
	16 - تقر بالضرورة الملحة لتسخير إمكانات المعارف والتكنولوجيا، وتشجع في هذا الصدد جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة جهوده لتعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوصفها عاملا حاسما في التمكين من تحقيق التنمية وحافزا على تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	17 - تقر أيضا بدور فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات بوصفه آلية مشتركة بين الوكالات تابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ومخصصة لتنسيق تنفيذ الأمم المتحدة لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ 
	18 - تحيط علما بتقرير الفريق العامل المعني بإدخال تحسينات على منتدى إدارة الإنترنت()، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار عملية الإبلاغ التي يقوم بها سنويا عن التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها، معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز مشاركة البلدان النامية؛ 
	19 - تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة جميع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، في جميع اجتماعات منتدى إدارة الإنترنت، وتدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية إلى دعم مشاركة الحكومات وجميع الجهات المعنية الأخرى من البلدان النامية في المنتدى نفسه وفي الاجتماعات التحضيرية؛ 
	20 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المعنية إلى النظر على النحو الملائم في مسألة تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية واستخدام الإنترنت وإدارتها في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	21 - تعيد التأكيد على دور الجمعية العامة في الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر تنظيمه عام 2015، على النحو المشار إليه في الفقرة 111 من برنامج عمل تونس لمجتمع المعلومات؛ 
	22 - تقرر أن تضع الصيغة النهائية لطرائق استعراض الجمعية العامة لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وفقا للفقرة 111 من برنامج عمل تونس في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز نهاية آذار/مارس 2014، وتدعو رئيس الجمعية العامة إلى أن يعين ميسرين اثنين لعقد مشاورات حكومية دولية مفتوحة لذلك الغرض؛ 
	23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، عن طريق اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن حالة تنفيذ هذا القرار ومتابعته، في إطار عملية الإبلاغ التي يقوم بها سنويا بشأن التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ 
	24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية“.
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